МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
Про Одеську Обласну Раду Молодих Вчених
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Одеська обласна рада молодих вчених (далі – Рада) є консультативно-дорадчим
органом Південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства
освіти і науки України (ПНЦ НАНУ МОН), а також Ради ректорів вищих навчальних
закладів Одеського регіону та діє у відповідності до законодавства України, даним
Положенням і спирається на принципи відкритості та демократичності, законності,
добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, гласності.
1.2. Створюється для більш повного врахування інтересів і потреб молодих вчених і
спеціалістів регіону з метою сприяння якісній підготовці науково-педагогічних кадрів і
виконанню наукових досліджень, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення,
захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав
наукової молоді в регіоні.
1.3. Діяльність Ради поширюється на територію Одеської області.
1.4. Рада може мати свій бланк, свій логотип, WEB-сайт та ін.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
З метою сприяння якнайшвидшому професійному росту наукової молоді регіону Одеська
обласна рада молодих вчених:
2.1. Координує роботу рад молодих вчених вищих навчальних закладів та науководослідних установ, вивчає і розповсюджує досвід їх роботи.
2.2. Через своїх членів приймає участь в організаційній та іншій статутній діяльності рад
молодих вчених.
2.3. Забезпечує участь наукової молоді у конкурсах наукових робіт, які проводяться в
Одеському регіоні, бере участь в обговоренні при висуненні їх на конкурс.
2.4. Здійснює підтримку в організації збору і поширення інформації про фонди, які
забезпечують молодим вченим грантову підтримку.
2.5. Сприяє опублікуванню наукових робіт молодими вченими, забезпечує їм
організаційну підтримку.
2.6. Бере участь в організації і проведенні наукових семінарів та конференцій (у тому
числі і міжнародних) для молодих вчених і студентів.
2.7. Організує зустрічі студентів та молодих вчених з провідними вченими.
2.8. Розповсюджує інформацію про власну діяльність, досягнення вітчизняної науки і
техніки, визначні здобутки молодих вчених, оновлення нормативно-правової бази
організації наукової діяльності у засобах масової інформації регіону.

2.9. Здійснює співробітництво з іншими молодіжними, громадськими, благодійними
організаціями з метою підвищення ефективності власної діяльності.
2.10. Сприяє формуванню державної молодіжної політики, соціальному та правовому
захисту молодих вчених, налагодженню контактів з відповідними спільнотами молоді за
межами України з метою вивчення позитивного досвіду, обміну ідеями, участі у
міжнародних заходах молодих науковців.
2.11. Бере участь у розробці і підготовці пропозицій до Південного наукового центру НАН
та МОН України, а також Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону та
органів місцевої і центральної влади щодо вдосконалення державної та регіональної
політики у сферах науки, освіти, праці, соціального стану і фінансового забезпечення
розвитку молоді.
2.12. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, Рада може взаємодіяти з
державними органами влади та місцевого самоврядування, установами, організаціями
та одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію та матеріали.
3. СТРУКТУРА РАДИ
3.1. Членами Ради є голови рад молодих вчених або інші представники вищих навчальних
закладів та наукових установ, які рекомендовані до її складу рішеннями зазначених рад і
відповідають критеріям молодого вченого, згідно діючого законодавства України.
3.2. Загальне керівництво діяльністю Ради здійснює її голова (обирається строком на три
роки на засіданні Ради простою більшістю голосів при наявності кворуму понад 50 % її
складу).
Голова Ради визначає конкретні завдання, відповідає за зв'язки Ради з іншими
організаціями і об'єднаннями. Може входити до складу Ради ректорів ВНЗ Одеського
регіону, Південного наукового центру НАН та МОН України, Ради керівників галузевих
науково-дослідних установ з правом дорадчого голосу.
3.3. Заступниками голови Ради є особи, які функціонально підпорядковуються голові,
заміщають його у період відсутності з виконанням усіх функцій (обирається 2
заступники).
3.4. В структурі Ради може бути створена президія, завданням якої є попереднє
обговорення питань, що виносяться на чергові засідання Ради. Президія функціонує як
дорадчий орган у межах основних завдань і напрямків діяльності Ради.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
4.1 Обласна рада молодих вчених здійснює свою роботу на основі річного плану, який
затверджується Радою.
4.2 Члени Ради мають рівні права і обов'язки.
4.3 Обов'язки членів Ради визначаються персонально у відповідності до даного
Положення головою Ради, його заступниками.
4.4 Права членів Ради:
- обирати і бути обраними до керівництва (президії) Ради;
- брати участь у засіданнях Ради, вносити на її розгляд пропозиції і вільно обговорювати
всі питання відповідно до затвердженого регламенту;

- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до даного Положення;
- набувати практичного досвіду організації роботи Ради, обізнаності в актуальних
проблемах молодих вчених, шляхах їх вирішення для подальшого використання у
практичній роботі на місцях;
- проводити інформаційно-просвітницьку діяльність, виступати у засобах масової
інформації та електронних телекомунікацій з метою популяризації діяльності Ради і
молодих науковців області.
4.5. Члени Ради несуть відповідальність за дотримання Положення про обласну раду,
виконання покладених на них обов'язків.
4.6 Виключення із членів Ради може здійснюватись у випадках:
- відкликання з боку організації, що висунула кандидатуру за рішенням загальних зборів
або виконавчого органу даного об'єднання;
- вчинення членом Ради дій, що грубо порушують дане Положення;
- невиконання рішень Ради;
- письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу Ради;
- по закінченню дії виборчого строку.
5. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ
5.1. Обласна Рада молодих вчених проводить свої засідання періодично за необхідністю,
але не рідше одного разу на рік. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. За рішенням Ради у деяких випадках може застосовуватися таємне
голосування.
5.2. На загальних зборах Рада уповноважена приймати рішення, якщо на засіданні
присутні не менше половини її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів.
5.3. Засідання президії проводяться за необхідністю з ініціативи голови Ради, але не рідше
одного разу на 3 місяці.
5.4. Зі свого складу президія обирає секретаря.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Це Положення, а також зміни і доповнення до нього, подаються на затвердження
Президіуму Ради і набирає чинності з моменту затвердження Президіумом.
6.2. Після закінчення строку повноважень Ради формується новий склад Ради.

